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Školství tvoří celek - od mateřských škol, přes 

školy základní, střední i vysoké, až k 

celoživotnímu vzdělávání. Každý stupeň 

přispívá svým dílem k celkovému výsledku – 

ke vzdělání a k výchově, tj. k edukaci občanů. 

Péče o vzdělanost a výchovu však není nikdy 

úkolem pouze pro školství, ale i pro rodinu a 

celou společnost. Jsme si vědomi toho, že 

každý stupeň školství má své specifické 

problémy, kterými bychom se měli jednotlivě 

vážně zabývat. Zde bychom se chtěli věnovat 

zejména problematice vysokého školství, při 

respektování skutečnosti, že jsou i záležitosti, 

které prostupují školstvím jako celkem.  

 

Některé aktuální problémy 

českého vysokého školství 
Máme-li jakýkoliv systém detailně hodnotit, je 

potřeba nejprve provést jeho kritickou 

analýzu. A jsme u prvního závažného 

problému - objektivní a relativně 

nezávislá analýza současného stavu 

vysokého školství prakticky neexistuje. 

Poslední byla provedena pracovníky 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

                                                      
1 Proč se vracím k tak „starému“ materiálu?  
Protože uskutečnění řady prvků této reformy je 
aktuální i nyní. 
 
Hlavní inovací, kterou tehdejší reforma měla 
přinést, je změna pohledu na požadované cíle 
vzdělávání. Hlavním cílem vzdělávání by mělo 
být nejen osvojení znalostí, ale přednostně také 
takzvaných klíčových kompetencí. Tím 
rozumíme rozvoj schopností a dovedností 
uplatnitelných v praktickém životě jako třeba umět 
s ostatními spolupracovat v týmu, umět vyjádřit 
svůj názor. Umět komunikovat a současně i 
naslouchat druhé straně, atd.  Zásadní cíl reformy 
by se stručně mohl shrnout do sdělení, že 

rozvoj (OECD) těsně po roce 2000 při 

přípravě tzv. Bílé knihy - Národního  

 

programu rozvoje vzdělávání v České 

republice (2001). Tento dokument definoval 

hlavní cíle vzdělávání a stal se důležitým 

podkladem k realizaci školské reformy.1  

 

Od té doby prakticky v rámci resortu nebyla 

nezávislými odborníky vypracována žádná 

objektivní analýza celého segmentu vysokého 

školství. Opomíjím samozřejmě odborně úzce 

specializované analýzy v rámci některých 

projektů, např. IPN Kvalita, které byly 

vypracovány mimo jiné zahraničními experty 

na kvalitu vzdělávání, pracovníky EFQM 

nadace, a byly orientovány zejména na 

problematiku kvality vysokého školství (její 

definování, metody hodnocení kvality, atd.). 

Podobně byla provedena nezávislá, úzce 

specializovaná analýza stavu vědy a výzkumu 

českého univerzitního prostředí v rámci tzv. 

IPN Metodika (Efektivní systém hodnocení a 

financování výzkumu, vývoje a inovací). Ale 

komplexní kritická strategická analýza 

současného stavu a vývoje vysokého školství 

neexistuje.  

studenti (posluchači) by toho měli více 
umět namísto znát. Tento posun v cílech 
vzdělávání reaguje na obecný vývoj moderní 
pedagogiky v celé Evropě. Tím, co po absolventech 
škol budou jejich zaměstnavatelé požadovat, jsou 
schopnosti a dovednosti (jako komunikace ve 
skupině, kreativita, schopnost přizpůsobení se 
novým situacím). Tedy dovednosti, kterým většina 
českých škol stále nevěnuje dostatečnou 
pozornost. Reforma by měla českým učitelům 
napomoci k tomu, aby přestali klást hlavní důraz 
na učivo, ale kladli jej na schopnost s ním zacházet. 
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Součástí kritické strategické analýzy 

segmentu školství (provedené nezávislými, 

nejlépe mezinárodními odborníky a ne 

prováděné pracovníky MŠMT „na 

objednávku“ vedení ministerstva) by měla být 

též samostatná finanční analýza 

resortu. Na jednu stranu všichni cítíme 

dlouhodobé podfinancování segmentu 

vysokých škol, na druhou stranu je nutné tuto 

pracovní hypotézu dokázat. Určitě by nějaký 

benchmarking, srovnání velikosti nákladů, 

které naše a odpovídající zahraniční 

univerzity potřebují na stejný či podobný 

studijní obor, popř. program, byl vhodný.  

 

Na základě osobních zkušeností z organizace 

společných mezinárodních studijních 

programů (např. joint master programů 

s anglickými a polskými univerzitami) se 

domnívám, že máme u nás cca dvojnásobné 

náklady na výuku obdobných předmětů ve 

srovnání se zahraničními univerzitami. Na 

papíře zůstaly strategické záměry 

ministerstva z let 2005 - 2010, kdy mělo dojít 

ke snížení hodinové dotace na týdenní 

kontaktní výuku studenta (z cca 26 - 28 hodin 

přímé výuky na 18 - 20 hodin) a posílení úlohy 

samostudia. Což je zřejmé, že se na většině 

našich univerzit neplní.  

 

Samozřejmě, že by se výsledky těchto 

analytických finančních prací promítly i do 

citlivých oblastí chování univerzit, jako 

je zejména řízení lidských zdrojů 

univerzity (stanovení optimálních počtů 

akademiků, které logicky směřuje 

k definování univerzitního kariérního řádu).  

Ale není možné finance celkově „škudlit “ a 

současně používat nekvalitní profesorský sbor 

(složený např. z „levných“ postdoktorandů), 

který v extrému logicky přispěje k rozhodnutí 

Akreditační komise o pozastavení akreditace 

(vzpomeňme např. dlouhodobě kritizovaný 

obor speciální pedagogika na jedné soukromé 

univerzitě, který nebyl pedagogicky dobře 

zajištěn a současně tato univerzita každoročně 

vytvořila zisk před zdaněním ve výši cca 200-

250 milionů korun). Je samozřejmě žádoucí, 

aby vysoké školy a univerzity měly vytvořené 

rezervní fondy - mimo jiné z důvodů 

kofinancování evropských projektů.  

 

Finanční analýzy je dobré provádět v rámci 

benchmarkingu konkrétní školy zejména ve 

spolupráci s Evropskou univerzitní asociací 

(EUA), která dlouhodobě pomáhá nalézat a 

následně i metodicky odstraňovat 

managementu univerzit slabá místa v řízení, 

popř. spolupracovat s experty v rámci známé 

nadace EFQM, která je orientována na 

hodnocení kvality řízení jak výrobních, tak i 

nevýrobních institucí. Samozřejmě, že je 

nutné zdůraznit skutečnost dlouhodobého 

podfinancování univerzit, především 

v oblasti vzdělávání. Dnešní stav - na studenta 

ekonomické či filosofické fakulty (s tzv. 

koeficientem náročnosti 1, který se již dvacet 

let nezměnil a původně měl odrážet náročnost 

vlastní výuky na provozní prostředky) přijde 

fakultu na cca 20 000Kč za rok (podle 

velikosti režie rektorátu příslušné univerzity o 

cca 1-2 tisíce více, častěji však méně). Režie 

rektorátu není pochopitelně na všech 

univerzitách stejná, záleží na druhu a rozsahu 

služeb, který rektorát poskytuje fakultám a 

součástem. Na žáka střední školy vláda přes 

hejtmanství posílá finance, které se pohybují 

v řádu cca 40 až 50 tisíc korun za rok. A tato 

srovnávací analýza byla udělána cca před 10 

lety, možná se situace vyvíjí ještě ve větší 

neprospěch univerzit. Neexistence těchto 

základních finančních analýz vede 

k nejrůznějším domněnkám a fámám…  

 

Navzdory skutečnosti, že obzvláště oblast 

vysokoškolského vzdělávání trpí nedostatkem 

dotací, a to pouze jednozdrojových,  je třeba 

udržet vysokou péči o edukaci studentů a 

kvalitu absolventů, neboť toto se od škol všech 

stupňů samozřejmě očekává a je to jejich 

zodpovědností vůči individuálním osudům 

studentů a absolventů, i vůči společnosti jako 

celku. Faktem je, že uvedené koeficienty 

ekonomické náročnosti jednotlivých 

studijních oborů byly naposledy upraveny 

před mnoha léty a rozhodně neodpovídají 

dnešním nákladům na některé, zejména nové 

technologicky nákladné obory. 
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Je lepší nechat provést objektivní analýzu 

celkového stavu českého vysokého školství, 

výsledky zveřejnit a na získané výsledky 

reagovat jako manažer. Toto jsem, z titulu 

poslance sněmovny ČR, žádal po 

předcházejícím ministru školství panu 

Chládkovi, ale marně. Dnešní management 

ministerstva školství uvedené analytické 

práce strategického rozměru také zatím 

neprovedl. 

 

V souvislosti s novelou VŠ zákona vyvstává 

mnoho nedostatků a slabých míst, které 

nejsou touto legislativní úpravou kryty. 

Jedním z nejcitelnějších problémů, které 

bude muset další novela řešit, je zmiňované 

financování univerzit. A zde narážíme na další 

chronický problém. Máme všem univerzitám 

(v závislosti na počtu posluchačů) dávat 

v podstatě stejný příspěvek např. na 

pedagogickou činnost (mírně upravený podle 

výkonů konkrétní instituce s limitem 

maximálního 5 % ročního propadu) nebo 

máme  – tak jako se rozhodli v Asii (zejména 

v Číně, v Malajsii nebo v Rusku) – preferovat 

vybrané univerzity? A vytvořit samozřejmě 

rozdílné podmínky jejich dalšího vývoje. 

Preferované univerzity (v ČR se kdysi hovořilo 

o cca 5 exkluzivních univerzitách) by byly 

(snad?) plně mezinárodně 

konkurenceschopné. V Rusku  nepreferované 

univerzity mají samozřejmě horší situaci než 

ty preferované, ale to neznamená, že by 

neměly internacionální spolupráci ve vědě a 

výzkumu, že by nedocházelo k mezinárodním 

výměnám studentů, atd.  Je to otázka 

strategického významu - lepším univerzitám 

dát více (umíme však objektivně změřit, že 

uvedené univerzity jsou tzv. „lepší“ než ty 

druhé?) a ostatní nechat na dnešní úrovni, při 

vědomí, že je zde nebezpečí, že tyto univerzity 

se stanou regionálními, s lokálním dopadem. 

A naopak: měla by se i takovým univerzitám 

dát možnost postupu do „vyšší ligy“ na 

základě jimi dosažených lepších výsledků? 

 

Dalším živým problémem k řešení z oblasti 

financování je tzv. kontraktové 

financování vysokých škol, kdy vysoké 

školy na základě dlouhodobého kontraktu 

s ministerstvem školství mají zajištěno na 

několik let dopředu financování (např. může 

jít o částku cca 80 % - 90 % jejich celkové 

potřeby). Určitou výhodu tohoto způsobu 

financování spatřuji v možnosti reálného a 

současně dlouhodobého plánování rozvoje 

konkrétní vysoké školy. 

 

Samozřejmě v souvislosti s financováním 

univerzit a vysokých škol bude nutné též ruku 

v ruce zajistit i odpovídající finanční kontrolu 

a audit, jako běžný nástroj kontroly účelného, 

hospodárného a efektivního čerpání 

veřejných prostředků ze strany společnosti, 

která financuje vzdělávání. 

 

V souvislosti s financováním univerzit je 

nutné se zmínit o speciálním segmentu 

univerzitního školství a to o situaci na 

pedagogických fakultách a na fakultách (např. 

přírodovědeckých), které připravují budoucí 

učitele. 

 

Stručně řečeno, je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost kvalitě vzdělávání na 

pedagogických fakultách, především 

podporou studia talentovaných studentů na 

těchto fakultách (mimořádná stipendia, 

možnost stáží talentovaných studentů a 

postdoktorandů na obdobných zahraničních 

fakultách, s důrazem na morální a etické 

hodnoty při vlastní výuce, propojením s praxí, 

zvyšováním prestiže výuky i učitelského 

povolání, aj.), což se po jejich působení 

pozitivně odrazí v úrovni absolventů 

mateřských, základních a středních škol. 

 

Musíme analyzovat (a následně odstranit) 

příčiny odchodů mladých 

vystudovaných učitelů do jiných oborů. 

Na základě provedených analytických prací je 

nutné vytvořit podmínky pro to, aby mladí 

učitelé zůstali věrni svému zaměření. Jedním 

z faktorů, který působí pro odchod mladých 

učitelů mimo obor, je zcela jistě nekázeň žáků, 

nerespektování učitele ze strany žáků a často i 

jejich rodičů, což má zásadní vliv na kvalitu 

výuky a celkového edukačního působení 

učitele. Musíme zajistit respekt k učitelům 

(základních a středních škol) formou 

těsnějšího propojení školy s úřady 

ministerstva sociálních věci v případě 

nedodržování základních školních povinností 
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rodičů a žáků (postihy rodičů za neplnění 

povinností).  

 

Další problém je víceméně politický, 

vzhledem k dnešnímu složení koalice 

prakticky neprůchodný. Tento problém, který 

byl od roku 1989 několikrát řešen, lze nazvat 

školné (popř. poplatky za studium, např. za 

opakování 2. a dalších termínů zkoušek). 

Středopravé liberálně smýšlející hnutí či 

strany by měly prosazovat případné (i 

symbolické) školné, které samozřejmě 

musí být spojeno s finančním 

stipendiem či finanční podporou pro 

sociálně slabé studenty. V tomto směru 

mně už dlouho připadá nesprávné, že 

absolventi našich vysokých škol (např. lékaři) 

u nás získají celé své vzdělání „bezplatně“ 

(samozřejmě, že náklady na jejich vzdělání 

jsou hrazeny z mých daní, z vašich daní, z daní 

vašich firem) a potom odcházejí bez 

jakýchkoliv profesionálních a společenských 

závazků „za lepším“ někam do ciziny, kde by 

bývali byli museli za své studium platit školné. 

 

Dlouholeté postupné snižování počtu 

studentů na všech úrovních  školství - mimo 

jiné i z demografických důvodů - vyvozuje tlak 

na excelenci výuky všech stupňů vzdělávání v 

rámci konkurence a samozřejmě přispěje i k 

optimalizaci sítě univerzit a soukromých 

vysokých škol. Ale je naprosto zřejmé, že 

dnešní počet cca 70 vysokých škol a 

univerzit není vůbec optimální a pouze 

přispívá ke snižování kvality absolventů a 

k pochopitelnému negativnímu pohledu 

praxe na absolventa. Obzvláště v situaci, kdy 

nabídka vysokých škol není dostatečně 

diverzifikovaná na to, aby studentům poskytla 

možnost bohatého výběru z hlediska jejich 

schopností, zájmů a možností – jak bylo ve vizi 

reformy ze začátku 21. století předpokládáno 

a slibováno; naopak vlivem dosavadních 

akreditačních požadavků je podporováno 

uniformní chování vysokých škol. 

 

Další strategickou výzvou před českými 

univerzitami je otevřenost vysokých škol. 

Humboltovská uzavřenost – podle nyní 

používaného zjednodušeného hesla „dejte 

nám finance na chod univerzit a pak se o nás 

nestarejte“ se možná mohla uplatnit 

v minulém a předminulém století. V období 

globalizace, kdy konkurenčním prostorem 

není Česká republika a není ani Evropa, ale 

skutečně celý svět včetně asijských proaktivně 

řízených univerzit, musíme být otevření 

nejenom ke studentům, k možnosti vytvářet 

mezinárodní pedagogické a vědecké týmy, ale 

také například k firmám, které naše výsledky 

(většinou z oblasti aplikovaného výzkumu) 

převezmou a využijí v praxi. Vzájemná 

zainteresovaná diskuze je nezbytná mezi 

vysokými školami a všemi oblastmi praxe, 

rovněž tak jako potřeba důsledně vysvětlovat 

a definovat požadavky obou stran - to jsou 

zcela zřejmé, avšak nesnadné úkoly, které 

před námi stojí.    

 

Poskytování praxí a témat diplomových prací 

je jeden z kroků jak spolupracovat s firmami a 

se studenty posledních ročníků (včetně 

případného možného následného zaměstnání 

po ukončení studia). 

 

Podpora celoživotní vzdělávání, jako 

jedné z možných forem spolupráce firem 

zejména s univerzitami. Rozvíjet možnosti 

vzdělávání ve vyšším věku, nabízet možnosti a 

klást důraz na podporu těchto aktivit v ČR 

podobně jako v jiných, zejména 

skandinávských zemích, a to v souladu s 

tradicemi vzdělanosti v ČR. Dále podporovat 

nabídku studia v rámci Univerzit třetího věku, 

jejichž věcný a sociální přínos pro jednotlivce 

i pro celou společnost je zcela zřejmý. 

 

 

Doporučení? 
Proaktivní přístup managementu 

univerzit a ministerstva je podmínkou 

nutnou, nikoliv vždy postačující pro to, aby 

české vysoké školství bylo akceptováno 

v mezinárodním měřítku. Je škoda, že ambice 

změnit celé terciární vzdělávání se zúžila na 

sadu jednoduchých, dílčích novel, jejichž 

politické prosazení ve společnosti trvá řadu 

let. 

Pokud budeme zakrývat oči před nadměrným 

počtem univerzit a vysokých škol, pokud 
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budeme pořád čekat, že z řady 

podprůměrných vysokých škol se bez změny 

podmínek (zázrakem) stanou mezinárodně 

srovnatelné školy, pak čekáme samozřejmě 

marně. Je nutné provést řadu změn, i v rámci 

vlastních univerzit i v rámci (zejména 

financování) celého segmentu.  A to je také 

úkol politiků se v tomto procesu objevovat 

v čele procesu změn…. 

 


